Mērķauditorija
Bērni līdz 2 gadu vecumam

Atbilstoša zobu pasta
SILCA Putzi Banane
R.O.C.S. Baby

Aktīvās vielas
Sastāvā nav fluorīdu

COLGATE Smiles 0-2
ORAL –B Stages 1

Neliels daudzums fluorīdu

ELMEX Kinder

Aminofluorīdi, kas labāk un ātrāk Zobus bērniem tīra pieaugušie .
iesūcas zobu emaljā
500 ppm fluorīdi
Bērni jāmāca kārtīgi izskalot un izspļaut zobu pastu.
Zobu pasta jālieto zirņa lielumā.

Bērni no 2-6 gadu vecumam

Bērni no 7 -12
vecumam – pusaudži

SILCA Putzi Erdbeere
COLGATE Smiles 2-6
ORAL –B Stages 2
Blend – a- dent
SILCA Putzi Erdbeere
LACALUT Children
ELMEX Kinder
R.O.C.S. Kids
gadu LACALUT Junior
ELMEX Junior
R.O.C.S. School

Fluorīdi un kalcijs
500 ppm aminofluorīdi

1400 ppm aminofluorīdus

COLGATE Smiles 6 +
COLGATE Junior Superstar
Kariesa profilaksei

SILCA Family
COLGATE
Maximum
Cavity Protection

900 ppm aminofluorīdi un ksilīts
1000 ppm fluorīdi
1100 ppm fluorīdi

1250 ppm fluorīdi un kalcijs

LACALUT fluor

Nātrija un alvas fluorīdi

Blend – a- med mild fresh
Blend – a- med extra fresh

Fluorīdi, kas intensīvi uzsūcas zobu
emaljā

R.O.C.S. Adult
dažādām garšām
ELMEX

–

ar

8 Bromelaīnu, dabīgs, no ananāsa
iegūts ferments, ksilīts, kalcijs un
magnijs.
1400 ppm aminofluorīdi

Rekomendācijas
Bērni neprot izskalot un izspļaut zobu pastu, tāpēc:
 var tīrīt zobus bez zobu pastas;
 izvēlēties zobu pastu bez fluorīdiem;
 uzlikt nelielu daudzumu zobu pastas un ierīvēt
ar pirkstu zobu birstes sariņos

Jāveido pareizas zobu tīrīšanas iemaņas.
Jāveic kontrolētā zobu tīrīšana – vecāki bērniem zobus
pārtīra.

Pubertātes vecumā veidojas uzņēmība pret periodonta
slimībām, tāpēc zobu tīrīšanai jāvelta īpaša uzmanība.
Kalcijs nepieciešams pastāvīgo zobu emaljas
nobriešanai.
Ksilīts – dabīga sastāvdaļa, kas nomāc kardiogēno
mikrofloru.
Zobu pastu galvenais uzdevums – noņemt mīksto zobu
aplikumu un stiprināt zobu emalju.
Šīs zobu pastas drīkst lietot arī bērni no 7 gadu
vecuma

Kariesa un smaganu slimību PresiDENT Classic
profilaksei

Salvijas ekstrakts, kumelītes
eihinācija

Vitadent ( zaļā), ekoloģisks Ksilitols,
rozmarīns
produkts

kumelītes,

un Paralēli kariesa profilaksei ( visas zobu pastas satur
fluorīdus),
daudzveidīgais ārstniecības augu un
vitamīnu sastāvs palīdz saglabāt veselus zobus un
salvija, smaganas.
Drīkst lietot bērni no 7 gadu vecuma

SILCA Herbal Complete

Smaganu asiņošana

Kumelītes, kliņģerītes, piparmētra,
E vitamīns

SILCA Complete + Vitamin

E un B6 vitamīni

SILCA Best Care + Aloe

Alvejas ekstrakti

ARONAL

A vitamīns

COLGATE Herbal Propolis
COLGATE Herbal

Propoliss
Kumelīšu, salvijas, mirru un
eikaliptu ekstrakti
Eihinācija,mirre,kumelīte,piparmētra Novērš smaganu iekaisumus un asiņošanu.
ratānija,salvija,minerālsāls. Īpatnēja Ja bez ārstniecības augiem un vitamīniem zobu pastas
garša
sastāvā ir antibakteriālas vielas – triklozāns vai
hlorheksidīns, tās jālieto kursu veidā ( 1-1,5 mēneši),
Ozolu mizas un kumelīšu ekstrakts, nedrīkst lietot bērni, pusaudži un grūtnieces un vecāka
ārstnieciskā salvija un triklozāns
gadagājuma cilvēki.

PARODONTAX

SILCA Natural Extrakte

El-ce med Gel Keratin Plus
El-ce med KRĀUTER PLUS
El-ce med CLINIKAL
PresiDENT Active

E vitamīns, keratīns, eiforbija, Jāapmeklē zobu higiēnists, lai noskaidrotu smaganu
triklozāns
asiņošanas cēloni.
Kumelīte, kliņģerīte, eikalipts,
anīss, E vitamīns
Cinka sulfāts, alantoīns
Sangvinārijas, vilkābeles ekstrakts,
cinka citrāts, triklozāns

LACALUT Aktiv

Alantoins, bisabolols, hlorheksidīns

COLGATE Total

Triklozāns

Blend – a- med compleet

Hlorheksidīns

Paradontīts

PARODONTAX

MERIDOL

CURADENT
El-ce med Gel Frische Depot
Jutīgi zobi, atsegti zobu
kakliņi
Zobakmens,
pastiprināta
aplikuma veidošanās
Halitoze – slikta elpa
Smēķētājiem,
tējas
un
kafijas cienītājiem
Baltinošā efekta uzturēšanai
pēc profesionālās zobu
higiēnas veikšanas
Zobu baltināšana
Ajūrvēdas
un
homeopātiskās zobu pastas

Eihinācija,
mirre,
kumelītes,
ratānija, salvija, piparmētra un
minerālsāls. Īpatnēja garša.
Aminofluorīdu/alvas
fluorīdu
bioloģiski aktīvo vielu savienojums
veicina bojātu smaganu reģenerāciju

Paradontīts ietekmē visus paradonta audus, it īpaši
saites. Veidojas smaganu kabatas. Smaganām
atkāpjoties, atsedzas zobu saknes. Zobi ar laiku kļūst
kustīgi.
Zobu pastu uzdevums samazināt asiņošanu, palīdzēt
ārstēt gingivītu un paradontītu.

